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Τον Ιούλιο του 2013 η Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση υπέστη ΒΙΑΣΜΟ µε 

την κατάργηση 49 Κλάδων Εκπαιδευτικών Τεχνικών Ειδικοτήτων. 

Τον Σεπτέµβριο του 2013 η Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση υπέστη Βίαιο 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ µε την κατάργηση των 109 Επαγγελµατικών Σχολών µε όλες τις 

διδασκόµενες σε αυτές Τεχνικές ειδικότητες και µε την κατάργηση των Τοµέων Υγείας – 

Πρόνοιας και Εφαρµοσµένων Τεχνών από τα ΕΠΑ.Λ. 

Από τότε και µέχρι σήµερα: 

– Οι µαθητές και τα σχολεία µας υφίστανται ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΒΙΑΣΜΟ µε την 

εξώθησή τους να εγκαταλείψουν το σχολείο (τις ΕΠΑ.Σ.) και να αλλάξουν επιλογή Τοµέα – 

Ειδικότητας (στα ΕΠΑ.Λ.), µε την έλλειψη εκπαιδευτικών για να διδαχθούν βασικά µαθήµατα 

Ειδικότητας και Γενικής Παιδείας, ακόµη και Πανελλαδικώς εξεταζόµενα. 

– Οι Εκπαιδευτικοί Τεχνικών Ειδικοτήτων σε διαθεσιµότητα υφίστανται ΒΙΑΣΜΟ 

κατά εξακολούθηση υπό καθεστώς ΟΜΗΡΙΑΣ µε τις έωλες υποσχέσεις των Υπουργών ότι 

«κανένας δεν θα απολυθεί», µε τις αντικρουόµενες δικαστικές αποφάσεις που τη µια τους 

τοποθετούν πίσω στα σχολεία και την άλλη τους διώχνουν, µε Υπουργικές Αποφάσεις και 

«ανακοινώσεις» µε τις οποίες τους ζητούν να …«συναινέσουν» στην υποβάθµισή τους από 

κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ σε ∆Ε, προκειµένου να µην απολυθούν. 

Η ΒΙΑ αυτή παρουσιάστηκε πλέον µε την πιο «οφθαλµοφανή» της εκδοχή µε την 

εφαρµογή ΦΥΣΙΚΗΣ – ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ στους εκπαιδευτικούς που διαδήλωναν µαζί 

µε άλλους εργαζόµενους σε καθεστώς διαθεσιµότητας – απόλυσης µπροστά στο Υπουργείο 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης. Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν µπροστά στις κάµερες σοκάρουν. 

Πάνοπλοι νεαροί αστυνοµικοί των ΜΑΤ σπρώχνουν ώριµης ηλικίας ανθρώπους για να τους 

αποµακρύνουν ακόµη και από το πεζοδρόµιο µπροστά από το Υπουργείο, ενώ άλλοι σύρθηκαν 

µέχρι τα περιπολικά για να προσαχθούν στη ΓΑ∆Α. 
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Κ α τ α γ γ έ λ λο υ µ ε 

την αστυνοµική ΒΙΑ ενάντια στους Εκπαιδευτικούς και στους Εργαζοµένους 

την πολιτική ΒΙΑ ενάντια στην Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση 

στα Σχολεία, στους Εκπαιδευτικούς και στους Μαθητές µας 

ενάντια στην ίδια την κοινωνία 

 

Με ΜΑΤ και ΒΙΑ δεν γίνεται ΠΑΙ∆ΕΙΑ 

Αντίσταση – Αγώνας – Αξιοπρέπεια 

 

Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 

 

 

 

 
 


